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7 TRIBES

1 GOD wierzy w " Tribes ”.
1 GOD” s długoterminowa wizja ludzkości. Zawsze było to, że 7
plemiona z 7 Główne języki i wiele dialektów. Globalizacja niszczy tę wizję,
dzięki globalizacji Anti 1 PAN BÓG.

7 plemion są 1GOD” s mieszkańcy 7 prowincje
I wiele Shires życia w harmonii z Habitat!
1 GOD utworzone ludzie być społeczny, szukając towarzystwa innych.
ON i ONA dążyć do współpracy ze sobą i rozmnażajcie się, towarzystwo, dzielić się,
założyć rodzinę. Nowa rodzina uspołecznia z własnej rodziny i ex- raczej z innych rodzin: społeczność
żyje ( Hrabstwo ).
społeczności sąsiadujące sprzężenia staje plemię!
Tribal istota jest sposób Depozytariusz opiekuna. Tribal życie składa się z jednostki rodzinnej (On, ona,
dzieci, zwierzęta ..) , Jednostki rodzinne przystąpić do budowania społeczności (Hrabstwo) społecznej
odpowiedzialności, uczciwości moralnej dla dążeniu do wspólnego dobra dla wszystkich.

Staje się i podnosząc rodziny jest połączony wysiłek (Rodzice, nauczyciele, lekarze) wspólnotowego.
On, ona, ich rodzina mieszka w wynajmie Społeczność Klastra mieszkaniowych świadczonych
przez Shire! On i ona są pracownicy zatrudnieni na wielokrotność " WMW ' (Tygodniowy płaca
minimalna) , Rodzina uczestniczyć Community Education & używać Community Health.

Szanują dialektów, starszy, dziedzictwa, tradycji i ciągłości wiedzy praktyka. On i ona
zrobić komunalnych Obowiązki i otrzymać w zamian wspólnotowych praw. głosować one
do komisji z równą reprezentację. Oni ochotnika. Wierzą w kremacji, aby ustawić Duszę
darmo i dla społeczności zdrowia. On i ona na funday uczestniczyć w spotkaniu i
stosować się do Fun-Day tematów. On i ona używać New Age zarządzania czasem. Używają
Prawo Dawca Oczywisty jako przewodnika.

ZARZĄDZANIE
Tribes potrzeba ładu! Powierniczych Guardians obsługują 2 Poziom
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Zarządzanie, duchowy i polityczny. Duchowy jest 2 tier, lokalna: " Zebranie „Prowincjonalny:” Oratorium ”. Polityczny
jest 2 tier, miejscowy " Hrabstwo „Prowincjonalny:” Parlament ”.

Ład przychodzi poprzez wybrany równy (ON ONA) reprezentacja.
Wybrani przedstawiciele tworzą równe dzielenie komisji (O umiejętnościach)

obowiązki. Przywództwo jest o 1 Tyrania! Ład przez wybrany Komitet jest fair.

Komitet ma równą reprezentację HE & SHE. Spotkanie ma wybieranego komisję 7 lat i
7 lat, którzy tworzą " Klan ”. Oratorium ma wybieranego komisję 7 on i 7SHE którzy
tworzą " Orackle ”. Komitet Shire został wybrany 2 (1 HE 1 ona) + Doradcy, którzy
tworzą " Rada ”. Parlament składa się z wybieranego 35 He i 35 SHE. Są wybrany
następnie elekt 7 HE & SHE 7 do utworzenia rządu.

Zarządzanie wymaga odpowiedzialności. Ład sprawia Zasady i egzekwuje te zasady. Reguły
są oparte na sprawiedliwości społecznej i siły moralnej. Zasady egzekwowania ustanawia
Truth rozdaje obowiązkowe Zdania wykorzystuje odbudowy i godziwą rekompensatę dać
Justice!
Sprawiedliwość! BASIC! ludzka potrzeba. Sprawiedliwość jest istotne dla wspólnoty funkcjonować i przetrwać. Sprawiedliwość
musi ustalić „prawda” i sprostowania w sprawiedliwość. Sprawiedliwość rozpoczyna się „ty”. Trzeba być „tylko”. Będąc
Podobnie jest fundamentem, z którego „Sprawiedliwość” wznosi się. Jest tylko i odbierania Sprawiedliwość jest
idealny. Rzeczywistość jest taka, że istnieją ludzie, którzy tworzą niesprawiedliwe sprawiedliwości. Każdy
człowiek ma moralny cywilnym (publiczny) obowiązek usunięcia sprawiedliwości. Plemię:

7 jest Boskie, w wyniku: 7 Tribes, 7

Województwo: Język:
afrykanin

Afryka

arabski

prowincji, wielu Shire, 7 języków, wielu
dialektów. Wszystko dom prowincje 3 +

amazońskie Amazonia hiszpański
amerykański

Ameryka amerykański

europejski

Europa

1 Races (Rasowej integralność)

Niemiecki

i wiele mieszanych ras.

mongolski Mongolia Mandarynka

Oceanii
Oceania
Persindian Persindia hinduski

indonezyjski

Plemienna wspólnota życia jest drogą Powiernik opiekuna. Dołącz do nas.

Aby zastosować Governance 7 plemion ustalenia 7Provinces:
Koniec
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